
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4- 1 /2011.     

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2011. január 18-án 14 órakor, a Polgármes-

teri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Máté István bizottsági tag  

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

       

   

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bo-

csátja a napirendet: 

 

1. Sportegyesületek támogatása 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

1/2011.(I.18.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

 

 

1. napirend:   Sportegyesületek támogatása   

 
Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy az egyesületek a kért támogatást teljes egészében működésre fordítanák-e? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Igen. A levélben kért összeg pedig úgy alakult ki, hogy a teljes évi működési költség, amit 

tavaly a bizottság számukra jóváhagyott, havi összegekre került felbontásra és a január-

február havi rész a kért támogatás összege. 

Az ún. átmeneti gazdálkodás idején - mivel még nincs költségvetés és a bizottságnak sincs 

kerete, viszont az egyesületeknek a működés érdekében szükségük lenne a támogatásra -, a 

bizottság határozata alapján alpolgármester úr a polgármesteri keret terhére biztosítja a támo-

gatásokat. 

Az előterjesztés a Gazdasági Osztály vezetőjével egyeztetésre került, a kért támogatás összege 

rendelkezésre áll. 
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A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

2/2011.(I.18.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága  
 

1. a Pápai Egyesített Labdarúgó Club számára 2011. január-február 

hónapokra 2 millió Ft  

2. az Elekthermax Vasas SE számára 2011. január-február hónapok-

ra 1,5 millió Ft  

3. a Pápai Kosárlabda Club számára 2011. január-február hónapokra 

1,5 millió Ft  
 

támogatást biztosít. 
 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága kéri Pápa vá-

ros alpolgármesterét, hogy az átmeneti gazdálkodásra tekintettel a fen-

ti sportegyesületek részére a bizottság által jóváhagyott támogatásokat 

biztosítsa. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja a bizottság ülését. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Dr. Hermann István      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök                 művelődési osztályvezető 

 

 


